




Apresentação

De zero a cinqüenta

Esta publicação é comemorativa ao 
meio século de existência da 
Associação do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal do Piauí – 
Apcef/PI e contém o registro dos 
fatos e fotos mais importantes 
dessa longa jornada iniciada 
em 21 de setembro de 1960.

Só conseguimos completar 
50 anos com êxito graças à dedicação 
de quem assumiu cargos na diretoria, dos 
empregados da Apcef/PI e dos sócios efetivos e 
contribuintes. 

A visão arrojada e empreendedora de uns, a 
persistência de outros, o compromisso de muitos e 
o desejo de manter e fazer crescer este patrimônio 
foram decisivos para agora contarmos a nossa 
bela e rica história.

Por tudo isso, acreditamos que a participação 
com responsabilidade e seriedade é fundamental 
para levarmos adiante esse projeto de dar vida à 
Apcef/PI.

Esta publicação comemorativa é mais que 
um registro histórico é um presente para você.

Boa leitura e boas recordações!

Diretoria da Apcef/PI

Greve pela jornada de 6 horas  em 1985  

Jogos Caixa em 1986

Festa 50 anos da entidade em 2010Jogos Fenae em Teresina em 1993
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Projeto Gráfico
Sérgio Ferreira

Gráfica 
Expansão

Os artigos assinados são de responsabilidade dos 
autores. 

A pesquisa histórica foi com base em documentos 
e materiais escritos e editados pela Apcef/PI ao 
longo dessas cinco décadas. 
Nem tudo será dito neste pequeno espaço, mas 
queremos agradecer a todos os colaboradores 
desta produção.
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Comemoração  50 anos

Muito mais que uma festa. Comemorar 
meio século é um feito que merece 
toda a dedicação e planejamento de um 

acontecimento histórico. E assim aconteceu na 
noite de 25 de setembro de 2010.

Ambiente decorado, convidados presentes 
no ginásio poliesportivo, música, sorrisos, abraços 
e o melhor clima de confraternização.

A festa começa com a homenagem aos ex-
presidentes que receberam placa comemorativa 
como agradecimento pela dedicação ao trabalho 
nas gestões da nossa entidade.

Chega a hora de cantar parabéns e os fogos 
de artifício dão colorido ao céu enquanto todos 

Apcef/PI celebra meio
século com festa 

entoam “... muitas felicidades, muitos anos de 
vida”.

Abraços, cumprimentos, corte do bolo e 
brinde com champagne encerram a primeira parte 
da festa. A segunda mantém a alegria com show 
do humorista e cantor João Cláudio e a banda Os 
Dragões de Piripiri.

Escolhemos artistas piauienses porque 
acreditamos e valorizamos o potencial dos 
nossos talentos. Estávamos certos, pois além das 
gargalhadas tivemos o melhor repertório musical 
para agradar os convidados.

E assim marcamos mais uma fase da nossa 
querida Apcef/PI com a certeza de que outros 
virão e darão continuidade a essa história. 
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Comemoração  50 anos

Momento de homenagem aos ex-presidentes

O tradicional bolo da festa

 Ex-presidente e diretores fazem brinde

Convidados na festa
 Show com João Cláudio

Homenagem à 

Rita Barbosa: 

primeira empregada 

da entidade.
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Galeria dos ex-presidentes

Setembro de 1960 
a 

março de 1980

Maio de 1985 
a 

janeiro de 1986

Fevereiro de 1989 
a 

janeiro de 1992

Fevereiro de 1995 
a janeiro de 1998 

Outubro de 2007 
a dezembro de 2009

De Janeiro de 2010 até o fechamento desta 
edição em 2010 o mandato estava sub judice. 

Janeiro/2004
a

dezembro/2006

De 1981 
a 

abril de 1985

Fevereiro de 1986 
a 

janeiro de 1989

Fevereiro de 1992  
a

janeiro de 1995

Fevereiro/1998
a dezembro de 2000 

 
Janeiro de 2000 

a dezembro/2003

Com a renúncia do presidente, assume  em 04/01/de 
2003 o vice-presidente José Alves de Almeida Neto.

Janeiro/2007
a

outubro/2007

A presidente renuncia  em outubro de 2007 e 
assume a diretora Francisca de Assis Araújo  Silva.

Cleanto Jales de Carvalho

Celson Luis Jorge de Oliveira

Jesus Rodrigues Alves

Francisca de Assis Araújo Silva

Francisco Antonio Vieira da Silva

Miguel Vasconcelos Filho 

Marcelino de Oliveira Fonteles

Nivalda  Damasceno Ferreira 
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José  Wellington B. de Araújo Dias

Francisco de Assis Carvalho Gonçalves
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Mensagem dos ex-presidentes

Meu pai como primeiro presidente da 
Apcef/PI teve como maior conquista 
conseguir o dinheiro para a compra do 

terreno e a construção da sede social na avenida 
Presidente Kennedy. 

O bom relacionamento que tinha com 
as autoridades da época era um diferencial 
no momento em que nascia a associação e 
necessitava de investimentos para materializar o 
projeto da obra. 

Eu, Elder Jales, também empregado da 
Caixa, destaco o espírito batalhador do meu pai 
que conseguia vencer as dificuldades e como 
líder resolvia bem as dificuldades com a categoria. 
Uma delas foi convencer os opositores de que 
o terreno que havia comprado para ser a sede 
social era o ideal para a entidade, embora alguns 
considerassem que ficaria muito longe da cidade. 

Ele sempre conseguia
 o que desejava

Atual fachada do clube 

Para atender as necessidades dos sócios 
planejou logo um campo de futebol e sentia 
orgulho de ver todo o projeto da obra tomar forma. 

Outra característica era ser zeloso com 
o patrimônio que iniciou. Papai gostava de 
freqüentar a sede social e não ficava satisfeito se 
percebia que algum dos espaços não estava bem 
cuidado. 

O pioneirismo é um fato que marcou a 
sua trajetória profissional. Ele foi o primeiro 
escriturário do banco e também presidente da 
Caixa no Piauí (termo usado na época). 

Cleanto Jales era um batalhador e vibrava 
com as vitórias para todos os associados. Ele 
sempre conseguia o que desejava. 

Élder Jales* 
*Élder Jales é filho de Cleanto Jales e aposentado da Caixa 
Cleanto Jales foi presidente de 1960 a 1980
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Mensagem dos ex-presidentes

Fui presidente por duas vezes e quero 
destacar a colaboração da Maria Dimas, 
Edilene e do Wellington Dias. Era uma 

equipe muito boa que desejava ver a associação 
crescer.

Na minha gestão fiz o campo de futebol 
com iluminação, sendo que os postes foram 
doados pela Cepisa. Também realizamos 
campeonatos de futebol.

Outra área de atuação foi quando 
conseguimos com a Caixa os equipamentos 
para a academia de ginástica, na época todas as 
Apcef/PIs receberam os mesmos equipamentos.

Para o lazer construí a piscina infantil e 
coloquei algumas sombrinhas de palha para 
melhorar o aspecto da sede e favorecer o 
conforto dos sócios.

Para os empregados da Caixa iniciamos 
o funcionamento do restaurante no Centro 
de Teresina e da empresa recebemos, como 
doação, todos os equipamentos.

 Desejava ver a associação crescer

Inauguração da primeira piscina infantil em 1984

Foi um período em que os sócios não 
pagavam ingressos nas festas que realizávamos. 
Somente para utilizar mesas nas festas do São 
João na Caixa porque tinham atração musical com 
artista famoso. 

Destaco que a freqüência na sede social 
era muito boa. Uma ação para ter mais sócios 
foi o convênio que fiz com a Polícia Federal e o 
Banco Nacional da Habitação – BNH quando os 
empregados também passaram a ser sócios, após 
a incorporação desse banco à CEF.

Aumentamos a quantidade de sócios 
também quando adotamos 
o sócio contribuinte, que 
só poderia ser enquadrado 
nessa categoria se fosse 
parente dos empregados da 
Caixa. 

Miguel Vasconcelos*
*Presidente de 1981 a abril de 1985 
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Mensagem dos ex-presidentes

Ano de 1985, assumo a presidência da 
Associação dos Economiários do Piauí – 
AEP. “AEP”, é assim, até hoje, como chamo 

a Apcef/PI.

  O ano de 1985 foi marcante na minha 
vida e fez história. Contava nessa época com 28 
anos de idade e 9 anos de Caixa. Vivíamos os 
momentos mais marcantes e polêmicos da história 
dos economiários. Trabalhávamos em “banco”, 
mas não éramos bancários.

  Lembro-me muito bem de uma reunião 
na Câmara dos Deputados com o então Deputado 
Federal Pimenta da Veiga, à época presidente da 
Câmara. Eu e meus demais colegas presidente 
das AEP’s Brasil afora estávamos cobrando a 
aprovação do Projeto de Lei que tramitava no 
Congresso que instituía a jornada de Seis Horas 
para os economiários.

No dia 30 de outubro de 1985, aconteceu 
a maior e mais bonita greve de uma classe 

Trabalhávamos em “banco”, mas 
não éramos bancários

Encontro para tratar das ações pelas seis horas com a redução de jornada de trabalho

trabalhadora. Em todo o país houve adesão de 
praticamente 100% de todos os empregados 
da Caixa. Essa greve de 24 horas ficou marcada 
como o movimento que determinou a aprovação 
no Congresso Nacional do Projeto de Lei 4.111-
4 que estabelecia a jornada de seis horas aos 
empregados da Caixa. Em 17 de dezembro de 
1985 o presidente José Sarney sanciona referida 
lei. O direito à sindicalização foi assegurado um 
dia após a sanção presidencial.

Ano seguinte passo a presidência da AEP 
ao nosso colega Wellington Dias, a força jovem 
que marcou o Movimento Seis Horas Já. Antes, 

porém, novembro de 1985, 
o convidei para participar da 
última reunião do Conselho 
Deliberativo da Fenae em 
Brasília.

Celson Luis Jorge Oliveira*
*Presidente de maio de 1985 a janeiro de 1986
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Mensagem dos ex-presidentes

Em 1986 foi marcante para minha vida. Um 
ano após o processo de redemocratização do 
Brasil, lá estava eu, enfrentando a primeira 

grande tarefa de gerenciar uma estrutura. Presidir 
a Apcef/PI representou a estréia de habilidades 
executivas cujos desdobramentos me levaram a 
grandes desafios nesta trajetória que incluíram 
- na sequência, a presidência do Sindicato dos 
Bancários do Piauí; os mandatos legislativos 
como vereador de Teresina, deputado estadual e 
deputado federal, culminando, com duas gestões 
consecutivas a frente do Governo do Estado. 

Todas as vezes que avalio esse histórico, 
agradeço a Deus pelas grandes oportunidades, 
desafios e conquistas alcançadas. A Apcef/PI tem 
uma contribuição importante nesta evolução. 

Durante o período que estive no comando 
desta entidade representativa dos empregados da 
Caixa Econômica Federal - CEF - a minha casa 
profissional, destaco algumas lutas relevantes em 
favor dos colegas de profissão e do movimento 
sindical. 

Seguindo a atmosfera de transformações 
daquela época, conseguimos o enquadramento 
dos auxiliares de escritório como escriturário com 
plano de carreira; a criação do Apcef/PI-Saúde e 
pagamentos de produtividade foram consolidados 
naquela ocasião em que também reduzimos a 

Experiência de ter trabalhado com 
valorosos amigos e amigas

Greve em defesa dos empregados da Caixa em 1986

jornada de trabalho de oito para seis horas diárias. 
O reconhecimento do economiário como 

bancário com direito à sindicalização igualmente 
se verificou no tempo que estava presidindo 
a Apcef/PI. Conquistamos também a reforma 
do nosso clube que, hoje, ainda representa um 
importante espaço de lazer e entretenimento, 
não apenas para nós, os empregados da Caixa, 
como para toda a sociedade. Ganhamos naquela 
oportunidade um campo de futebol, área de 
anexo e – muito importante lembrar, o terreno da 
Colônia de Férias no litoral piauiense, localizada 
na Praia de Atalaia, em Luiz Correia. 

É muito prazeroso recordar o esforço que 
desprendemos para fazer nossa Apcef/PI avançar 
e se firmar como notável entidade desta grande 
família de economiários. A grande satisfação, 
porém, passa pela experiência de ter trabalhado 
ao lado de valorosos amigos e amigas que tiveram 

fundamental importância 
nesta caminhada. Um grande 
abraço a todos e a todas que 
me propiciaram tão digna 
lição de vida.   

Wellington Dias*
*Presidente de fevereiro de 1986 a janeiro de 1989
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Mensagem dos ex-presidentes

Os aspectos administrativos ganharam 
destaque com as ações que realizei 
juntamente com todos os membros da 

diretoria. A que teve maior visibilidade foi a 
implementação do convênio Apcef-Saúde que 
teve a logística inicial elaborada pelo ex-presidente 
Wellington Dias, mas a efetivação se deu na nossa 
gestão. 

A estruturação da cartela dos profissionais 
da área de saúde e toda a rede de clientes fizeram 
do convênio um sucesso com as vantagens 
de oferecer descontos nos serviços médicos e 
atendimento do nível do particular.

Na nossa gestão enfrentamos as primeiras 
ações da Caixa com o corte de incentivos que eram 
revertidos para a categoria, como o repasse para 
a manutenção do restaurante. Também tivemos 
que investir no equilíbrio financeiro da entidade 
com a regularização funcional dos empregados da 
associação.

A associação fazia o papel de sindicato

Implantação do Apcef/PI-Saúde

A atuação política era intensa e a associação 
fazia o papel de sindicato ao encaminhar as lutas 
dos empregados. Em um mesmo ano chegamos a 
fazer duas greves nos meses de março e setembro 
exigindo pagamento de horas extras trabalhadas, 
denunciando o excesso da jornada e pelas 
reivindicações da própria campanha salarial.

Ao completar o mandato deixei a entidade 
com boas condições financeiras de funcionamento 
e com recursos para a construção da colônia de 

férias em Luiz Correia através 
do resultado do processo 
judicial - URP. 

Jesus Rodrigues Alves*
*Presidente de  fevereiro de 1989 a janeiro de 1992

Encontro de caixas executivos
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No período vivíamos um momento forte de 
organização da categoria. Era a campanha 
das 6 horas e do direito à sindicalização.  

Aqui no Piauí compartilhávamos do sentimento 
nacional de que era o momento de fortalecer as 
lutas dos bancários. 

Destaco as conquistas políticas com a URP 
quando conseguimos uma recuperação salarial 
dos bancários da Caixa, que tinham grandes 
perdas econômicas.  A categoria estava unida e 
participava dos muitos seminários e cursos de 
formação que promovíamos.

No aspecto de investimentos no patrimônio, 
as maiores conquistas foram executar a construção 
da Colônia de Férias, em Luiz Correia, e fazer a 

A categoria estava unida

Mensagem dos ex-presidentes

Seminário CEF: Realidade e Perspectiva, na Câmara de Vereadores, em 24/04/1993

obra do Espaço Cultural Carlos Augusto Pereira, 
em Teresina.

Foi uma administração vitoriosa e o 
bom relacionamento com a categoria, com as 
associações dos gerentes e dos aposentados 
tornou a Apcef/PI mais forte. Outro aspecto é 
que a diretoria era capacitada para comandar a 

associação, quero destacar 
que fazia parte a De Assis, 
a Rosa Silva e a Ana Regina 
Barros Rego Leal.

Marcelino Fonteles*
*Presidente de fevereiro de 1992 a janeiro de 1995



15Revista Especial 50 anos da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Piauí - Apcef/PI 2010

Colocar a Apcef/PI a serviço dos sócios e 
da sociedade. Esse tem sido o objetivo de 
todas as ações desenvolvidas ao longo das 

gestões em que fizemos parte. Aquisição e obras 
nas sedes administrativa e social e nas subsedes 
no interior foram realizadas para o crescimento 
desse patrimônio, para a cultura e lazer dos sócios 
contribuindo para escrevermos nossa história.

Destacamos o crescimento do patrimônio 
que é um diferencial. A mais importante na nossa 
primeira  gestão foi a compra de um imóvel em 
maio de 1996, que atualmente é a nossa sede 
administrativa. O investimento foi de R$ 105 mil 
e nos livrou do aluguel. Reformada, a casa que 
tem arquitetura tradicional dos casarões do início 
da cidade, foi inaugurada  em 21 de setembro do 
mesmo ano, nas comemorações dos 36 anos da 
nossa Apcef/PI.

Na gestão Movimento, de 2007 a 2009, 
a maior obra foi a construção do ginásio 
poliesportivo inaugurado em 26 de setembro de 
2009, durante as comemorações dos 49 anos 
da entidade com show de Jerry  Adriani. A obra 
teve doação de R$ 250 mil da Fenae, doação dos 
sócios e investimentos da Apcef/PI chegando a R$ 
330 mil em investimentos.

A entidade mesmo com receita pequena,  
chega a 2010 sem dívidas e ainda recebeu 
melhorias no aspecto físico com a recuperação 
do telhado da sede administrativa,  da iluminação 
dos campos de futebol, adequação de espaço para 
ser um apartamento para hospedagem de sócios 
do interior e de outros estados, entre tantas outras.

Eficiente e
transparente:
esta é a meta

Mensagem dos ex-presidentes

 Diretores gestão 1995 a 1998 em frente à sede administrativa

Com zelo e profissionalismo administramos 
a entidade como empresa que precisa ser auto-
sustentável e gerar receitas, sem esquecer que 
todas as iniciativas são para contemplar as 
necessidades dos sócios tornando a entidade 
mais eficiente, transparente e com liquidez. Sem 
o comprometimento dos dirigentes e empregados 
pouco se pode produzir. 

Meus agradecimentos aos diretores em todas 
as gestões. Registro os diretores administrativos: 
Chicão e João Sales; diretoras sociais: Nivalda e 
Glória e os diretores de esportes: Marcos Varão e 
Gentil que receberam e recebem mais demandas. 

Aos empregados da Apcef/PI minha 
gratidão. A todos que colaboraram para construir 

este bem coletivo o nosso 
muito obrigada!

Francisca de Assis Araújo Silva*
*Presidente de 1995 a 1998, de outubro de 2007 a dezem-
bro de 2009 e desde janeiro de 2010.  



16 Revista Especial 50 anos da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Piauí - Apcef/PI 2010

Fizemos uma gestão de visão global e 
de ações locais, voltada para o interesse de 
todos os trabalhadores, abrindo mão do mero 
corporativismo, participando e apoiando 
movimentos populares como a Marcha dos 100 
mil, Grito dos Excluídos.

Protagonizamos a luta do Comitê em 
Defesa dos Bancos Públicos, combatemos a 
precarização das condições de trabalho e salariais 
e fomos vitoriosos em vários processos judiciais 
que garantiram os direitos dos nossos associados. 
Ajudamos a criar a Cooperban, a primeira 
cooperativa de crédito do Piauí, colocando os 
bancários na liderança de atividades de economia 
solidária.

Modernizamos a Apcef/PI em termos 
de equipamento, com a instalação do parque 
aquático, parque infantil, reforma da Apcef/PI-
Praia, expansão do Clube, construção da área 
de eventos (com bares, palco), viabilização da 

Fonte inspiradora da luta por 
melhores condições de vida

Mensagem dos ex-presidentes

Grito dos Excluidos em 7 de setembro de 1997

academia, construção de piscinas nas subsedes 
de Floriano, Parnaíba e Picos, nova estrutura 
para o esporte com arquibancadas, conclusão e 
iluminação do campo de futebol, salão de jogos 
de mesa, construção de rede hidro-sanitária e 
substituição do equipamento da casa de bombas 
que higieniza as piscinas. Também melhoramos 
o atendimento e a segurança do sócio com a 
informatização de serviços no acesso ao clube e 
na segurança com o Vale Azul.

Onde quer que estejamos, a Apcef/PI, o 
movimento bancário são 
a nossa base, uma fonte 
inspiradora da luta por 
melhores condições de vida 
do nosso povo.

Assis Carvalho *
* Eleito presidente para os mandatos de 1998 a 2000 e de 
2001 a 2003, tendo se afastado do cargo em janeiro de 2002.  
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Foram investidos durante a gestão Resgate, 
R$ 96.643,50, com a compra de móveis e 
utensílios, máquinas em geral, parque de 
informática, reforma da colônia de férias de 
Luiz Correia, construção da Palhoça, reforma 
do restaurante, construção da quadra de tênis 
(inacabada), criação do Espaço Canarinho, Sala 
dos Aposentados, reforma nas grades dos refletores 
do campo de futebol, reforma nas quadras poli-
esportivas, criação do Espaço GIDUR, quadra de 
areia, etc.

Lamento não ter proporcionado mais à nossa 
Apcef/PI o que ela merece. Muita coisa ainda 
precisa ser feita. Tivemos muitas dificuldades em 
administrar a Apcef/PI com os poucos recursos 
disponíveis. Apesar de me esforçar para aumentar 
a receita com o reajuste das mensalidades, 
tomando por base taxas cobradas por alguns 
clubes da capital e Apcef/PIs de outros estados da 
federação, fui voto vencido, por parte da diretoria 
que já tinha pretensões contrárias à nossa.

Agradeço a todos aqueles que estiveram 
comigo naquela gestão, quer como membros 
da diretoria, quer como torcedores para que 
alcançássemos os nossos objetivos. Um muito 

obrigado em especial 
àqueles que depositaram em 
mim um voto de confiança, 
e que carinhosamente ainda 
me chamam de presidente. 

Francisco Antonio Vieira da Silva *
*Presidente de janeiro de 2004 a dezembro de 2006

Família economiária, aposentados 
e associados, em 21/09/2010, a Apcef/PI  
completou 50 anos. Orgulho-me de fazer parte da 
sua história: como associado efetivo, desde maio 
de 1979,  como atleta de futebol , como diretor 
interino de esporte, na gestão de Jesus Rodrigues, e 
como membro da diretoria no triênio 2004/2006, 
denominada RESGATE, onde ocupei com muito 
orgulho o cargo de Presidente.

Dentre as várias propostas na Carta-
Programa da Chapa Resgate, uma foi dada grande 
ênfase: a busca do retorno do economiário ao 
clube, avaliado pela futura diretoria como de 
baixa freqüência. A primeira providência tomada 
pelo colegiado foi fazer uma radiografia no clube 
da capital, nas subsedes do interior e na colônia 
de férias de Luiz Correia.

Foi nosso entendimento que para trazermos 
de volta o economiário ao clube era preciso 
arrumarmos a casa, e foi o que fizemos. Devido 
às condições físicas em que se encontrava o clube 
de Teresina, tivemos que fazer uma faxina geral, 
onde foram retirados mais de dez caminhões com 
lixo. 

Atuamos em todas as áreas, desde a de 
Recursos Humanos, com a contratação de 
novos empregados, até a modernização do 
parque tecnológico, com a aquisição de novos 
computadores e programas de software que 
facilitaram o controle contábil da Apcef/PI. O 
nosso site e da Apcef/PI/SP foram destaques em 
reuniões que tivemos nos CDNs, em Brasília/DF, 
dando o pontapé inicial para outras associações 
criarem os seus.

50 Anos – Parabéns  Apcef/PI

Mensagem dos ex-presidentes

 Espaço Carnaúba foi construído em 2005
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Por curto espaço de tempo fui presidente 
e destaco a satisfação de termos recebido a 
confiança dos sócios para dirigirmos o patrimônio 
que é da categoria. Devido a algumas dificuldades 
de ordem pessoal relativas à saúde, renunciei ao 
cargo, sem que pudesse desenvolver as ações que 
almejávamos. 

Mas ao longo de outras gestões tivemos 
a alegria de, por alguns anos, estarmos à frente 
da Diretoria Social e nesse período, priorizamos 
ações que proporcionaram momentos de 
confraternização, alegria e bem-estar aos nossos 
associados com atividades culturais e de lazer, 
com shows de grandes artistas como Zé Ramalho 
e Geraldo  Azevedo que em 14/11/95 reuniram 
cerca de 12 mil pessoas. Outros grandes eventos 
foram com Mastruz com Leite, Dominguinhos, 
Lázaro do Piauí, Roraima, João Cláudio e Vavá 
Ribeiro entre outros.  

Procuramos também dar ênfase às Colônias 
de Férias, destinadas aos filhos dos sócios e que 
ainda acontecem nos meses de janeiro e julho, 
com programação recreativa, social e educativa.

  Desenvolvemos atividades que estimulam 
o espírito criativo e artístico dos associados, 

Ações para proporcionar 
momentos de confraternização

Festa de posse da Diretoria em 1998

através das “Feiras de Bico”, dos concursos de 
poesias e de fotografias para escolha do convite da 
festa natalina e das oficinas de teatro, de pintura 
em peças de cerâmica, entre outras. 

Realizamos exposições, apresentações 
teatrais e festas com músicas ao vivo durante as 
manhãs de lazer e nas luaradas dos namorados 
diversificando assim, as atividades do clube.

Idealizamos e desenvolvemos o festival 
de chopp, denominado I Fest Chopp, a I Apcef/
PIolia, em 1997; festival de sorvete, happy hour e 
luarada dos namorados. 

Acreditamos que os momentos de lazer e 
descontração são essenciais para a diminuição do 
estresse para a melhoria da qualidade de vida e 
fortalecimento do espírito. Imbuídos desta ideia 

é que priorizamos  tais 
momentos, necessários  para 
enfrentar os desafios que a 
vida nos oferece.

Nivalda Damasceno*
*Eleita para o período de 2007 a 2009. Exerceu o cargo de 
presidente de janeiro a outubro de 2007. Com a renúncia 
assume a diretora Francisca de Assis Araújo Silva. 

Mensagem dos ex-presidentes
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Deixaram marcas

Grupo de teatro valorizou a cultura
Em meados de 1987 foi criado o Grupo de 

Teatro da Associação dos Economiários (nome 
da entidade na época). A iniciativa foi do então 
presidente Wellington Dias juntamente com 
alguns colegas empregados da Caixa.

O grupo participou, no Rio de Janeiro, 
em agosto de 1987, do I Festival Nacional de 
Representação Teatral dos Empregados da CEF – 
FENARTE promovido pela Fenae. 

A participação foi apenas na parte técnica 
do espetáculo porque não havia ainda um 
amadurecimento como atores. A peça levada para 
o festival foi “Quinze anos depois” de Bráulio 
Tavares, com os atores Fábio Costa e Lary Salles.  
Conquistou enorme sucesso de público e crítica, 
recebendo indicações de melhor ator e melhor 
direção.

A experiência do I Festival Nacional de 
Representação Teatral dos Empregados da CEF – I 
Fenarte foi fundamental para a solidificação dos 
objetivos do Grupo. Assim em janeiro de 1988 
Rosa Silva assume a coordenação do Grupo e, 

Integrantes nos primeiros anos do grupo : Rochele, Norma, Fábio  Costa (diretor), Chico, Rosa, Boy e 
Donald na montagem da peça Auto do Lampião no Além

Jurandir Leite Júnior

juntamente com  Chico Expedito, Norma Soely, 
Boy, Rochele Said e Miriam Celeste montam 
uma oficina de teatro, tendo como diretor o 
ator Fábio Costa. Mais tarde ingressa no Grupo, 
Donald Nogueira, Ana Regina Barros Rego Leal e 
Conceição Reis. 

 Participação no II Fenarte

Cena da peça Auto do Lampião no Além, com Rosa, Norma e Rochele

Paulo Gutemberg

Auto do Lampião no Além, peça  que 
havia sido montada várias vezes em Teresina, 
ganhou nova dimensão à teatralização do texto 
com ostentação e agressividade.  Do princípio 

A peça Auto do Lampião no Além foi 
apresentada no Theatro 4 de Setembro, nos 
dias 28 e 29 de julho de 1988, com direção 
geral de Fábio Costa, coordenação de Rosa 
Silva. 

Em 1990 o grupo ganha mais notoriedade 
ao encenar a esquete Brasil Novo, de sua 
própria autoria. As apresentações em agências 
bancárias e praças continham denúncias dos 
planos de privatização de empresas públicas 
pelo governo Collor de Melo.

Theatro 4 de Setembro

ao fim do espetáculo sucedem-se transformações 
à vista do público com dança, canto e diálogos. 
No elenco Boy, Chico Expedito, Rosa Silva, 
Rochele Said, Donald Nogueira e Norma Soely. 

Com a peça Auto do Lampião no Além, 
de autoria do professor José Gomes Campos, a 
Apcef/PI participou do II Fenarte, de 5 a 13 de 
agosto de 1988, em Salvador – BA. 
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Deixaram marcas

Mais um grande feito 
do grupo foi com a I Mostra 
Nordestina de Teatro no 
Piauí, em dezembro de 
1988. A Mostra foi uma 
realização da Associação dos 
Economiários do Piauí – AEP 
e Theatro 4 de Setembro, com 
o apoio da Caixa Econômica 
e da Secretaria de Cultura do 
Estado. 

Em 1992 o grupo 
monta Messalina e Madalena, 
tendo também apresentado o 
espetáculo Perdoa-me por me 
traíres.

III Fenarte

Arquivo pessoal de Rosa Silva

Norma Soely e Rosa Silva na peça A Guerra dos Cupins, no III FENARTE, em 1990, em Canela - Rio Grande do Sul

Apresentação em 31 de outubro 1991 -Durante campanha salarial  
- Em cena Rosa Silva e Marineide Lins

 No ano de 1990 o grupo 
monta o espetáculo Guerra dos 
Cupins, de autoria do dramaturgo  
piauiense Afonso Lima, com 
conteúdo de raízes circenses 
tratava da violência e opressão;   e 
participa do III FENARTE, onde 
conquista o prêmio de melhor 
cenário e a indicação de melhor 
ator coadjuvante.   

Em 1991 o grupo participou 
do Festival de Teatro Paulo Pontes, 
em João Pessoa-PB, com a mesma 
peça Guerra dos Cupins.

Mostra 
Nordestina 
de Teatro
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Mais
espetáculos

O grupo fez diversas 
apresentações na nossa sede 
social, em especial nas datas 
comemorativas. Exemplos são 
a esquete Lixo, de autoria de 
Luís Fernando Veríssimo, com 
apresentação de Norma Soley 
e Donald Nogueira, em agosto 
de 1989; e as apresentações dos 
monólogos Duetto, de autoria 
de Paulo Batista, empregado da 
Caixa; e Senhora da Bondade, 
com interpretação de Rosa Silva 
e Ana Regina.

Colaboração: Rosa Silva
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Deixaram marcas

As vozes do canto coral ecoaram em vários 
palcos, confraternizações e eventos promovidos 
pela Apcef/PI com os integrantes do Coral 
Madrigal Cantares. Com início das atividades em 
5 de setembro de 1991, sob a regência do maestro 
Aurélio Melo, o coral fez sua estreia para os 
empregados da Caixa em outubro do mesmo ano.

Participavam Ceiça Martins, Celina Martins, 
Marília Andrade, Carmem Célia, Ana Regina 
Barros Rego Leal, Rosa Silva, Edilene Moura 
Fagundes, Edna Rios, Mirian Celeste, Gilson 
Barbosa, Francimar. Também integraram o coral 
Francisco das Chagas (Chicão), Ana Alzira, Dulce 
Mapurunga e Francisco das Chagas Batista Neto.

Com ensaios constantes, o coral aperfeiçoava-se, tendo participado em outubro de 1995 do 
I Encontro Nacional de Corais dos Empregados da Caixa, em Salvador  - BA. No ano seguinte em  
8 de novembro de 1996 fez a abertura do III Encontro de Corais de Teresina, no auditório Mestre 
Dezinho. No repertório as músicas Ave Maria (de Arcadelt), Trem de Teresina e Kid Cavaquinho. 

 Outros espetáculos tiveram a presença do coral, como no Natal de 1987, no adro da Igreja 
de São Benedito, festival realizado em Curitiba e do aniversário de 146 nos de Teresina, em 1998.

Com o passar dos anos o coral foi perdendo membros e as atividades  diárias, era a época 
Fernando Henrique Cardoso, dificultavam os encontros para ensaios, o que culminou com o fim 
de uma trajetória de cultura e muitos aplausos.   

A sonoridade do Coral
Madrigal Cantares

Madrigal Cantares, em apresentação na Apcef/PI - Farra Cultural de agosto de 1992 - Socorro Melo 
(convidada), Rosa, Tetê Melo (convidada), Norma, Rita Rios, Luciano Klaus (convidado) , Gilson, 
Chicão, Fernando Conde (convidado), Aurélio Melo ( regente) e Mirian Celeste.

Arquivo pessoal de Rosa Silva
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Deixaram marcas

Todas as atividades artísticas que também 
envolveram concursos de fotografias e de poesias 
foram realizadas para estimular o lado criativo na 
produção literária e nas artes cênicas para gerar 
desenvolvimento cultural, propiciar o crescimento 
de valores artísticos e a descoberta de novos 
talentos, como o concurso de poesias que resultou 
no livro Imaginário, publicado em 1993.

Inaugurado em 1987 para atender bancários 
da Caixa e outras pessoas, o restaurante funcio-
nou, no início, com refeições financiadas pela Cai-
xa para seus empregados.

Com as atividades de reivindicação da cate-
goria, a empresa cortou subsídios que eram apli-
cados nesta prestação de serviço, sendo, então, 
necessário cobrar pelas refeições. 

O restaurante que tinha supervisão e co-
ordenação de nutricionista foi por muitos anos a 
melhor alternativa para os sócios terem refeições 
saudáveis durante a semana, com cardápio balan-
ceado e excelente padrão de atendimento. 

As dificuldades econômicas foram deter-
minantes para o fechamento do restaurante que 
atendeu no espaço da sede administrativa na rua 
Simplício Mendes, Edifício Palmeirais, até 9 de 
agosto de 1996.

Toda a estrutura do restaurante foi transferi-
da para a sede social e por algum tempo foi dis-
ponibilizado o serviço de entrega de refeições nas 
agências da Caixa.

Conhecido originalmente como Festival 
da Canção dos Empregados da Caixa-Fenec, a 
primeira edição do evento aconteceu em 1986, na 
cidade de Vitória (ES). Em 1989, em Porto Alegre 
(RS) houve participação do Piauí. Anos depois 
passou a ser denominado de Música Fenae que 
em 2010 está na décima edição, sendo realizado 
a cada dois anos, como espaço permanente de 
manifestação e incentivo à arte e à criatividade.

Fenec

Rosa, Boy, Netinho da Flauta e banda Haja Sax, na gravação da música “De assalto”, autoria do Boy,  no disco do II Fenec 

Arquivo pessoal de Rosa Silva

Concursos de 
artes

Obra de Ruthenio Dalvo Fiúza vencedora do Concurso de Arte Criação em 1997 

Restaurante na 
sede administrativa

 Empregados da Caixa utilizavam o restaurante 





A Corretora do Pessoal da CAIXA.

Uma mudança que soma inovação e parceria à credibilidade e 

competência que você já conhece. E, claro, continuamos ao seu 

lado! Cada vez mais fortes e reconhecidos como a Corretora do 

Pessoal da CAIXA. Pode espalhar a notícia: a FENAE Corretora 

agora é PAR Corretora de Seguros.

Faz parte do seu mundo.

Novo nome. Nova marca.
E a mesma identidade com você.

www.parcorretora.com.br
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Sede Social

Diversão com segurança

Lazer e cultura com segurança e qualidade!  Assim é a filosofia da Apcef/PI quando planeja 
atividades para os sócios efetivos, contribuintes e demais usuários da sede social de Teresina, que tem 
boa infraestrutura para atividades variadas de lazer. 

Todo domingo a sede social recebe os visitantes com música ao vivo que variam do forró ao 
regae, MPB e rock. Aos sábados e feriados a sede também é aberta para o lazer de quem deseja horas de 
tranqüilidade ou diversão. Nas subsedes do interior as atividades de lazer também priorizam o contato 
com familiares e amigos.

Família diverte-se unida:
Socorro, Eduardo e os 
trigêmeos
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Sede Social

Ginásio poliesportivo

A sede social é um clube tradicional da capital com boa arborização e espaços para todo tipo 
de evento. Um destaque é o ginásio poliesportivo utilizado para grandes festas e atividades esportivas.  

A obra desse espaço foi iniciada em 2008 com doação da Fenae no valor de R$ 250 mil. Com 
a contribuição dos associados e recursos da própria entidade o investimento passou para R$ 330 mil. 

Em 2009 o ginásio foi inaugurado durante a festa dos 49 anos da Apcef/PI que teve grande show 
do cantor Jerry Adriani. 

O ginásio tem palco, banheiros, camarim, piso em granilite e está adequado para a prática de 
quatro modalidades esportivas, além de ser um local aconchegante para grandes festas e shows como 
o de Zeca Baleiro, em novembro de 2010.

Os hábitos nordestinos de áreas abertas e cobertas de palha de 
carnaúba foram inspiradores para a arquitetura do Espaço Carnaúba, 
que foi construído no ano de 2005.

A decoração e cobertura rústicas, além de luz e 
ventilação naturais tornam o ambiente muito acolhedor, 
seja em atividades durante o dia ou à noite. 

Aconchego do Espaço Carnaúba
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Sede Social

Espaço Cultural 
Carlos Augusto

Destinado às apresentações de espetáculos 
teatrais, circenses para seleto público ou para 
festas o Espaço Cultural Carlos Augusto Pereira foi 
inaugurado em 7 de maio de 1994.

Sonho da diretora social Ana Regina 
Barros Rego Leal e de muitos empregados da 
Caixa amantes da arte e da cultura, o espaço tem 
palco, camarim e área para o público, enfim, a 
infraestrutura necessária para atender artistas e 
espectadores. 

Inauguração com festa e atrações artísticas em 1994

Por ser um local aberto, arejado, rodeado 
de cajueiros e mangueiras proporciona agradável 
sensação de bem-estar, tendo sido o palco para 
grandes festas na década de 90. Atualmente é 
muito utilizado para comemorações familiares. 

Piscinas para 
diversão e saúde

A piscina para adultos é agradável 
para relaxar nos finais de semana com 
banhos refrescantes e emoções para 
quem prefere o parque aquático que teve a 
rampa funcionando a partir de julho de 2001. 

Durante a semana são ministradas aulas de 
natação sob a coordenação de Francisco Dantas  
“Sapatinho” para jovens, adultos e pessoas da 
terceira idade. Ao longo dos anos teve várias 
reformas para adequar às necessidades de uso.
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Sede Social

Alegria nas
piscinas infantis

Para as crianças são duas piscinas, tendo sido 
a segunda construída em 1990. Equipada com 
parque aquático em dezembro de 2001, com 
tobogã, canhões de água, tartaruga, pelicano 
gigante, bengalas, cogumelos e lâmina de 
água que garantem a diversão dos pequeninos. 
Na piscina comum são ministradas aulas de 
natação. 

Restaurante funciona diariamente
Espaço das refeições ocupa 

lugar central nas residências. Na 
sede social, o restaurante é bem 
freqüentado. O serviço que já 
teve a nutricionista Ana Maria, 
em 1990, supervisionando a 
qualidade das refeições funciona 
atualmente todos os dias, mas 
é nos finais de semana que o 
cardápio fica mais diversificado 
com refeições que atendem os 
critérios de alimentação saudável 
e boa higiene.

Embora ainda terceirizado 
desde 2000, o restaurante presta 
serviço com a qualidade exigida 
pela Apcef/PI.
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Serviços

As necessidades de ter saúde, boa forma 
física e um corpo saudável exigem exercícios 
físicos e acompanhamento de profissionais. 

Para atender a essas necessidades funciona 
na sede social a academia, ainda terceirizada, 
para a prática de musculação.

Lanchonete
com

guloseimas

 Sorvetes estão no cardápio da lanchonete

Para satisfazer os diversos 
paladares, em especial da 
garotada, a lanchonete oferece 
sucos, sorvetes e outros tipos de 
alimentos. Funciona nos finais 
de semana durante as manhãs 
de sol e em outras atividades.

Centenas de empresas como 
supermercados, farmácias, postos 
de combustíveis, boutiques, salões 
de beleza, entre outros atendem os 
sócios da Apcef/PI com o sistema de 
compra por meio do vale azul que 
existe há quatro décadas.

A praticidade e a segurança são 
diferenciais nos serviços de compra  
com padrão de qualidade dos 
melhores estabelecimentos na capital 
e diversas cidades do interior. 

Academia para garantir melhor saúde

 Equipamentos novos e modernos

Jovens, adultos e idosos recebem 
acompanhamento profissional  para realizarem 
com segurança as atividades. 

O funcionamento é nos três turnos para 
atender bem  a todos que escolhem nossos 
serviços. 

Vale azul 
atende 
sócios
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Esportes

Apaixonados
por futebol

Representantes da Agência da Costa e Silva no Campeonato Interagências em 1999

A parte esportiva movimenta a sede social todos 
os dias da semana. Para os amantes do futebol os 
locais mais importantes são os dois campos.  

Jogar por simples diversão como a turma do 
“bom de bola” no ano de 2001 ou com treinos sérios 
para a disputa dos grandes campeonatos.

Gramados bem cuidados, boa iluminação, 
disponibilização de equipes, bar e lanchonete e do 
profissional da área de esportes e  fisioterapia, Antonio 
Filho, mantêm a infraestrutura que favorece a prática 
desse esporte com vigor na nossa sede social.

Torneio dos 37 anos da Apcef/PI em 1997
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Esportes

Em setembro de 2001 foi realizado o 
I Torneio Aberto de Tênis de Quadra com a 
participação de doze tenistas. Um ano antes foi 
feita reforma na quadra para garantir qualidade 
técnica à essa prática esportiva.  

O Interagências é consagrado como o 
grande evento esportivo e a cada ano reúne mais 
equipes formadas pelos empregados da Caixa em 
Teresina e de agências do interior do Piauí. 

Um bom exemplo de excelente participação 
dos sócios é o Campeonato Interno, que é 

Campeonato 
aberto de tênis

Premiação do campeonato

Para garantir atendimento às crianças 
e jovens na sede social funcionam as 
escolinhas de futebol de campo, natação e de 
lutas marciais: boxe e jiu-jitsu. Coordenada 
por profissionais qualificados, a prática de 
esportes é a grande aliada para ter saúde e 
bom desenvolvimento, além de favorecer a 
socialização. 

Ao longo dos 50 anos da Apcef/PI já 
foram desenvolvidas atividades de escola 
de basquete em 1990, escolinha de voley 
masculino e feminino em 1992 e 2003, mas 
a de futebol é permanente e atrai os garotos 
para aprendizado e diversão.

Escolinhas de 
esportes

Vencedor do Campeonato Interno de Futebol Soçaite em 1999  Público em dia de competição

Campeonatos de futebol
realizado há mais de 20 anos, com início em abril 
e término em dezembro. 

A final é pura alegria com festa e entrega de 
troféus. É preciso ressaltar também o Campeonato 
Interno e o Campeonato de Futebol Soçaite. 



Alameda Parnaíba, 1783 - Vila Operária

artreplica@bol.com.br 

Fone: (86) 3213-1777
Fax: (86) 3213-1800

Venha conferir as novas tendências em 
impressão digital que sua uma grande 

empresa possui...
 Abadás 

Equipes personalizadas
Canecas, Pratos personalizados

Placas de homenagem e formatura
e muito mais. 

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO.
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O reconhecimento à dedicação, ao esforço e empenho de 
quem já construiu família, trabalhou por muitos anos, e agora 

está aposentado é motivo de comemoração com atividades 
recreativas, informativas e de confraternização. 

Na foto as atividades em 2008.

Atividades Sociais

Na sede social de Teresina a programação 
anual é definida com as datas comemorativas 
de janeiro a dezembro do calendário oficial e 
muitas outras que podem gerar lazer, alegria, 
diversão ou enriquecimento cultural.

Calendário mensal com festividades

Passeio para aumentar a diversão

Colônias 
de Férias

 Iniciando o ano é 
realizada em janeiro a co-
lônia de férias infantil du-
rante 15 dias com brinca-
deiras, oficinas, passeios e 
competições para a garota-
da. Nas férias de julho de 
2010 foi realizada a XXVIII 
edição da atividade.

Atividade em contato com a natureza – janeiro de 2000
Visita ao Parque Ambiental Encontro do Rios em 2007

Dia do
Aposentado

Alameda Parnaíba, 1783 - Vila Operária

artreplica@bol.com.br 

Fone: (86) 3213-1777
Fax: (86) 3213-1800

Venha conferir as novas tendências em 
impressão digital que sua uma grande 

empresa possui...
 Abadás 

Equipes personalizadas
Canecas, Pratos personalizados

Placas de homenagem e formatura
e muito mais. 

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO.
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Atividades Sociais

No carnaval a programação é voltada para as crianças, com 
matinês, concurso do rei e da rainha. A festa que tem música ao 
vivo e decoração especial é tradição em nosso calendário.

Matinês de carnaval

I Apcef/PIolia – Bloco Os Anjinhos em 1997 Rei e rainha no Apcef/PIolia -  1999

Cantada em verso, prosa e em 
muitos gêneros musicais como meiga, bela, 
inteligente e trabalhadora, a mulher recebe 
homenagens na nossa sede social com festa 
ao lado dos familiares e colegas de trabalho.

Dia da Mulher

Comemoração com feijoada em 2008
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Atividades Sociais

A bancária da Caixa tem mais um momento de lazer e 
reconhecimento com a festa das mães que a cada ano inova em 
atração artística, mas sempre mantém o tom de confraternização.

Criado na década de 80 o São João na 
Caixa reúne os melhores sanfoneiros em grande 
festa temática com decoração e uso de trajes 
característicos desse tipo de festa. Durante muitos 
anos teve apresentação da quadrilha “Couro veio” 
formada pelos empregado da Caixa.

A Apcef/PI em 2010 inovou ao apresentar 
grupos musicais que resgatam as danças típicas e 
folclóricas do Piauí.

Dia das Mães

Famílias reunidas para comemorar com festa Entrega de brindes em 2008

Festa das Mães em 2004

Quadrilha improvisada em 2010

Grupo de dança Dandiê em  2010

São João na Caixa
Para alegria de todos,  a festa é encerrada 

com a quadrilha improvisada onde todos dançam  
e se confraternizam.

Ao longo das décadas apresentaram-se 
artistas como Dominguinhos, Lázaro do Piauí, 
banda Mastruz com Leite, os grupos Xenhenhem, 
Caburé do Forró e Cabas do Forró, além de muitos 
outros que encantam o público.
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Para as crianças também é realizada festa 
junina onde meninos e meninas usam roupas São João infantil

Atividades Sociais

Festa especial para as crianças em 1994 Trajes típicos dão colorido à festa em 1997

Festa dos pais

I Gincana Dia dos Pais em agosto de 1999 

no estilo caipira, podem se 
deliciar com comidas típicas e 
apreciar a decoração temática. 

Homenagens, reconhecimento 
e carinho são ingredientes das festas 
para os pais que a Apcef/PI realiza. 
Música, apresentações artísticas, 
esportes, comida e sorteio de brindes 
tornam a data mais especial. 

Comemoração em 2008
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Quando chega setembro 
todo o mês é repleto de festas 
para comemorar o aniversário da 
entidade, que foi fundada em 21 
de setembro de 1960. 

Um grande show com 
artista de fama nacional ou local 
é a grande atração para a festa 
preparada para comemorar a data. 
No aniversário de 49 anos, em 
2009, foi inaugurado o ginásio 
poliesportivo.

Aniversário da Apcef/PI

Festival de Chopp

Festival de choop faz parte das  comemorações de aniversário

Atividades Sociais

Farra Cultural

Apresentação na VIII Farra Cultural em  1997

Ao longo de décadas no mês de setembro foi 
realizada a Farra Cultural durante manhã de sol, 
no mês de setembro, como parte do aniversário 
da entidade. 

As atrações culturais diversificadas como 
apresentação de capoeira, música, exposições,  
apresentação de teatro, oficinas e brincadeiras 
para crianças davam dinamismo à sede social.

Diversão é o bom motivo de encontro 
dos amigos nos festivais de chopp realizados 
em setembro. Nas fotos a edição de 2008.

Inauguração do ginásio poliesportivo
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Em 2009 foram 
realizadas duas apre-
sentações dos talentos 
musicais.

Essa é uma ativi-
dade que identifica e 
estimula talentos. 

Talentos 
da 

Caixa

Atividades Sociais

Com a finalidade de divulgar o 
empreendedorismo dos empregados da Caixa 
que desenvolvem outras atividades financeiras 
devido à crise econômica foi criada em 1990 a 
I Feira de Bicos para valorizar essas alternativas. 

Realizada em setembro, o evento é parte 
das ações de aniversário da Apcef/PI.

Na Feira são expostos e vendidos  
artesanato, bijuterias, roupas, comidas, calçados 
e outros produtos.

Feira de Bicos

Empregados e aposentados fazem exposição e venda de produtos na IX Feira em 1997

Leonam, Gentil e Carlos Eduardo “Dudu”

Dia das Crianças
Uma data para ser comemorada com 

brincadeiras. Assim todos os anos as crianças têm 
festa garantida com sorteio de brindes, recreação 
cultural, festival de sorvete e muita alegria.

Festa em 1994Festa em 1998
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Em dezembro a 
Diretoria da Apcef/PI 
reserva um momento 
especial para todos os 
sócios com decoração 
especial e uma magnífica 
confraternização. 

As atrações são 
música, apresentações 
culturais, jantar e sorteio 
de brindes.

Atividades Sociais

Confraternização de Natal
Lourdes Adad entrega trófeu ao vencedor do concurso de arte em 1999

Comemoração em 1993
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Apcef Saúde

A comodidade e a facilidade de oferecer à 
população um convênio de saúde que funciona 
com eficiência fazem a Apcef/PI manter parcerias 
com grandes hospitais, clínicas, farmácias, 
laboratórios, academias de ginástica, clínica 
veterinária, odontólogos e profissionais das mais 
diversas áreas da saúde. 

O convênio de descontos mais 
eficiente e respeitado

APCEF-SAÚDE

PÁGINA 4                  
            Gestão: 2010/2012 •  Teresina, Agosto/2010

FONTE: GASTROS

APCEF-SAÚDE
I N F O R M A Nº:01 • Gestão: 2010/2012 •  Teresina, Agosto/2010

Vivida com saúde
e disposição

Casal tem convênio para garantir bom atendimento médico

S
em usar óculos ou bengala e 

com 91 anos, Antonio Alves 

da Silva, chama a atenção 

por andar pela rua sozinho 

e quando fala é possível perceber a 

força espiritual que o acompanha. 

“Eu faço uso de três coisas: paciência, 

conformação e tolerância”, responde 

ao  ser interrogado sobre o que faz 

para manter tanta disposição e saúde. 

“Não faço dieta e só deixei de tomar 

café porque o médico recomendou, 

não tenho problemas para dormir 

e no almoço como tudo, mas gosto 

muito de frutas e suco de limão,” diz 

ao revelar seus hábitos alimentares.   

Companheir
a

  A grande companheira dos 

últimos 30 anos é a esposa Francisca 

das Chagas Fontenele Ximenes, 

80 anos. Ela esbanja disposição 

e habilidade com a máquina de 

costura. “Faço minhas roupas, gosto 

de trabalhar, não  co parada e não 

sinto dores em nenhuma parte do 

corpo. Tenho saúde e na minha 

família todos são assim”, fala.

Seu maior prazer é visitar o  -

lho e faz isso sozinha. “Pego ônibus, 

nunca caí. Deus é muito bom comi-

go, sou católica e a fé me ajuda a 

viver melhor”, diz com emoção. Os 

mais nobres sentimentos unem o ca-

sal que vive em um lar harmonioso. 

Os dois são associados do AP-

CEF Saúde e mesmo sem doenças 

graves não descuidam da atenção à 

saúde e estão satisfeitos com o aten-

dimento da rede conveniada quando 

necessitam para consultas e exames 

de rotina.

MELHOR IDADE

Descontos e novos associados - Págs 2 e 3      Como viver bem - Pág. 4

Jornal apcef saude 07-2010.indd   Spread 1 of 2 - Pages(4, 1)

27/07/2010   12:13:19

O Apcef-Saúde existe desde novembro 
de 1988 com  rede de profissionais de todas 
as especialidades médicas que oferecem aos 
associados atendimento com até 50% de desconto 
e atendimento do nível de particular.

A administração 
fica localizada 
na sede 
administrativa da 
entidade
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Política sindical

Em defesa dos direitos

I Seminário em Defesa da Caixa em 29.05.1999

As necessidades dos empregados da Caixa 
fizeram a Apcef/PI ser um espaço de organização 
política em defesa de direitos. 

Marcaram a nossa trajetória combativa as 
lutas pela redução da jornada de trabalho para 
seis horas, fechamento de acordos coletivos de 

Greves
Medidas arbitrárias da Caixa causaram in-

dignação e perdas de direitos. Fatores que mo-
tivaram a luta contra as decisões e a direção da 
empresa. De forma unificada, em todo o país, a 
alternativa em muitos momentos foi a greve para 
garantir a dignidade do empregado e denunciar 
ações que não atendiam as necessidades dos tra-
balhadores, como o Plano de Cargos e Salários 
– PCS, as demissões injustas de empregados con-

cursados e como forma de pressão para acordos 
coletivos de trabalho.

A Apcef/PI uniu os sócios e junto com as 
entidades sindicais em todo o país denunciou de-
missões, péssimas condições de trabalho, a tercei-
rização, reivindicou a realização de concurso pú-
blico para novas contratações, denunciou casos 
de assédio moral e a gravidade das doenças ocu-
pacionais como as lesões por esforços repetitivos.

As vitórias aconteceram com a mobiliza-
ção dos empregados que 
conquistaram o direito à sin-
dicalização e em 1988 con-
seguiram da empresa a nor-
matização do pagamento de 
horas extras. Nesse período 
havia em todo o país cerca 
de dois milhões de horas ex-
tras pendentes, segundo da-
dos da Comissão Executiva 
de Empregados da CEF. 

A cada decisão admi-
nistrativa injusta,  a Apcef/
PI é o ponto de partida  em 
defesa dos direitos dos traba-
lhadores da Caixa.

trabalho com aumento salarial, participação nos 
lucros e resultados, a defesa dos bancos públicos, 
melhores condições de trabalho e atendimento 
ao público, isonomia entre ativos e aposentados, 
insegurança nas agências e pagamento de horas 
extras entre tantas outras lutas.

Campanhas salariais motivam greves
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Política sindical

A permanente organização dos empregados 
teve mais qualidade em 1993 com a realização do 
I Congresso Estadual dos Empregados da CEF – I 
Conecef em 31 de julho e 01 de agosto, no Luxor 
Hotel, em Teresina. 

Foram deliberadas ações de luta para 
garantir reajuste salarial e a defesa de idéias de 
participação de um empregado no Conselho 
de Representação – Corep. A organização dos 
empregados foi realizada durante muitos anos pela 
Apcef/PI, sendo a partir de 1987 assumida pelo 
Sindicato dos Bancários. 

O Piauí participa todos os anos do 
Congresso Nacional dos Empregados da Caixa – 
Conecef, evento nacional que organiza a pauta de 
reivindicações específicas para a Caixa.

I Congresso Estadual

Sempre houve asssistência jurídica 
à entidade e seus associados. Com as 
necessidades urgentes dos empregados 
da Caixa de reaver direitos, a Apcef/PI 
implantou em 2000 o Setor Jurídico.  

Por força das demandas judiciais 
trabalhistas o corpo jurídico do sindicato está 
à disposição dos associados e da Apcef/PI 

Regina Sousa, José Carlos Alonso, Sérgio Nunes e Marcelino Fonteles no I Conecef em Teresina

Empregados reunidos no Conecef em 1993

Setor Jurídico
Cada gestão tem a autonomia de 

conduzir esta assessoria conforme sua própria 
concepção.

Atualmente o contrato existente a 
tende a parte institucional e os associados são 
atendidos pelas duas entidades o que favorece 
a parceria.
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Comunicação

O mais tradicional e completo meio de comunicação com os empregados da Caixa teve sua 
primeira publicação em abril de 1984 e ao longo de 26 anos é porta voz da categoria.

As notícias da Apcef/PI nos aspectos culturais, de lazer, esportes e de organização sindical estão 
registrados no informativo que um ano após a sua criação teve grande contribuição por difundir ideias do 
Movimento pela Unidade e Democracia Economiária – MUDE. Esse movimento foi de fortalecimento 

da categoria e teve início em 1985 
com a proposta de unificar lutas e 
reivindicar direitos.

O Velho Monge, em 1997, 
foi objeto de estudo de conclusão 
do curso de  Comunicação 
Social da jornalista Luci Lima 
Duarte. O trabalho apresentou 
de forma científica a evolução do 
informativo.

Algumas dificuldades  
financeiras alteraram a 
apresentação do jornal que  
em 1990 e 1991 teve edições 
confeccionadas em máquina de 
escrever manual, com reprodução 
de gravuras e cópias xerocadas, 
sem no entanto perder o foco na 
ação de comunicar. 

Apcef/PI Informa
Este canal de informação existe 

há três décadas com abordagem 
clara e rápida dos eventos 
para toda a categoria. Com 
a colocação em murais 
nas agências o informativo 
é disponibilizado a todos os 
empregados da Caixa da capital 
e interior.  

Em 2001 a Apcef/PI inova 
na comunicação ao criar o Apcef/PI 
Informa online  enviado para os sócios 
por e-mail com dados dos eventos sociais, 
políticos e administrativos. Com este 
formato o Apcef/PI Informa ficou até 2003, 
tendo permanecido o modelo utilizado em 
murais. 

Jornal Velho Monge

Informativo da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Piauí - APCEF/PI  •  Ano XIX  •  Nº 277  •  Teresina (PI) • Agosto/2010
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Obras nas subsedes melhoram infraestrutura
Para garantir 

boas condições de 
lazer e descanso aos 
associados, a Diretoria 
da APCEF/PI investiu 
recursos na melhoria 
da infraestrutura das 
subsedes de Picos e 
Piripiri cumprindo a 
promessa da carta 
programa.

A presidenta 
da APCEFPI De Assis 
Araújo recentemente 
visitou esses locais 
com o diretor Admi-
nistrativo-Financeiro 
João Sales Neto. “Os 
sócios agora utilizam 
os espaços com mais 
conforto e nós cum-
primos com a nossa 
proposta de melhorar 
as subsedes”, diz. 

Para oferecer mais conforto 
aos sócios a APCEF/PI investe na 
melhoria da infraestrutura. No 
ginásio poliesportivo está sendo 
colocado piso de granilite. A obra 
tem orçamento de R$ 60 mil.

Também está sendo feita a nova 
iluminação dos campos de futebol. O 
campo grande terá a substituição da 
fiação e luminárias, também terá a 
individualização das redes e postes. A 
antiga iluminação era de 1995.

No campo pequeno serão 
colocados quatro postes e nova rede 
de fiação.  A iluminação dos campos 
têm orçamento de R$ 30 mil.

Estas obras estão sendo 
realizadas com empréstimo feito junto 
à FENAE.

A 9ª edição dos Jogos da Fenae 
2010 está próxima. Do Piauí a equipe é 
composta por 61 atletas que participarão  
das competições de 14 a 21 de agosto, 
em Fortaleza (CE), juntamente com os 
mais de dois mil inscritos em diversas mo-
dalidades esportivas.

Esse evento é atividade da 
FENAE que patrocina a atividade com  
colaboração das Apcefs e pelos atletas. 
Para a participação do Piauí o custo do 

As atividades esportivas na sede so-
cial são um sucesso de participação. No  
campeonato interno a Itália foi a equipe 
vencedora do 1º turno que teve a final dia 
10/07. A vice-campeã foi a Alemanha. 

Nesta subsede reinaugurada em 20/06 
o investimento foi de R$ 7.983,75 com rete-
lhamento, colocação de azulejos nas piscinas 
adulto e infantil, reforma dos dois banheiros e 
pintura do prédio. O imóvel dessa subsede foi 
adquirido em fevereiro de 1998.

Foram investidos R$ 7.060,40 com a 
construção de churrasqueira, área coberta e 
dois banheiros. O terreno balneário foi adquiri-
do em 2008 e inaugurado em 21/04 deste ano.

Subsede Picos

Piripiri

Reforma na sede social em TeresinaFutebol
Campeonato interno

APCEF/PI leva 61 participantes para os Jogos FENAE
atleta é de R$ 1.060,00, sendo que a 
contribuição individual no custeio é de 
R$ 200,00. A FENAE assume as despesas 
com hospedagem e alimentação. A 
APCEF/PI arca com material esportivo 
(equipes, bolas e demais equipamentos) 
remédios, treinadores e passagem dos 
técnicos.

Nós estamos na torcida pelo bom 
desempenho de todos e aguardando os 
troféus e medalhas.

Reinauguração da subsede Picos 

Equipe Itália

Troca de piso do ginásio poliesportivo

Reforma nas dependências - Picos

Piripiri
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APCEF/PI/ Sede Administrativa
Rua Barroso, 632 Centro/Norte
CEP: 64000-130 – Teresina/PI

Fone/Fax: (86) 3216 – 4412/4413

Sede Social 
Fone (86) 3216 – 4400

Endereço Eletrônico: www.apcefpi.org.br
E-mail: contato@apcefpi.org.br 
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Diversão e cultura na sede social
A agenda social da APCEF/PI está 

repleta de atividades para comemorar 
datas tradicionais do nosso calendário. 
A programação atende adultos, crianças, 
esportistas e aposentados, mas a maior 
expectativa será com os 50 anos da enti-
dade em setembro próximo. A programa-
ção será mais diversificada. Aguarde!

www.apcefpi.org.br
São João na Caixa 

Colônia de Férias

Festa das Mães

Jornal velho monge_agosto_2010.indd   Spread 1 of 2 - Pages(4, 1) 30/07/2010   13:44:34

Exemplar de 20/11/1993 e edição de novembro de 2010

Exemplar de julho/agosto/1985 e edição de agosto de 2010
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Comunicação

Site
O uso das novas tecnologias foi 

implantado em 2001, com a criação da página 
na internet, lançada 
dia 01 de maio, com 
informações sobre a 
entidade e serviços 
oferecidos. O endereço 
eletrônico era http://
o r b i t a . s t a r m e d i a .
com/~Apcef/PIpi. 

Em outubro 
de 2003 com a 
simplificação dos 
p r o c e d i m e n t o s 
da informática, o 
endereço do site 
mudou para www.
Apcef/pi.reg3.net. 

Atualmente o 
endereço eletrônico é 
www.Apcef/pi.org.br 
e fica como as demais 
Apcef´s hospedado no 
site da Fenae www.
Fenae.org.br com 
conteúdo atualizado 
sobre eventos, galeria 
de fotos e notícias.  

Programa 
de TV

Com o nome Momento Cidadão era 
apresentado em 1998 o programa  pela TV Antena 
10,  tendo como pauta os bancários da Caixa e 
atitudes de cidadania.  

Exibido às sextas-feiras das 7h50 às 8h, o 
programa fazia denúncias, tendo a primeira edição 
denunciando a grande quantidade de estagiários 
nas agências da Caixa. O programa foi ao ar por 
pouco tempo.

Programa
 de rádio

Com o início do funcionamento das rádios 
comunitárias, a Apcef/PI passou a utilizar essa 
ferramenta de comunicação. Em 01 de abril 
de 1998 era apresentada a primeira edição do 
programa Nossa Voz, pela rádio FM Comunitária 
1º de Maio. 

Notícias, música e utilidade pública foram 
ao ar de segunda a sexta-feira ao meio dia por 
sete meses, com apresentação de Luci Duarte e 
Rogério Ribeiro. Em espaço na sede da Apcef/PI a 
emissora funcionou por  cerca de dois anos.

A Apcef/PI participa com patrocínio no 
programa Revista Popular Sindical, na Rádio 
Pioneira de Teresina, de segunda a sábado, das 
7h30 às 8h.
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Pessoal

A Apcef/PI tem atualmente 30 empregados 
na capital e no interior. Todos com situação 
trabalhista regularizada e acordo coletivo de 
trabalho que contempla as necessidades desses 
colaboradores, inclusive plano de saúde com 
pagamento paritário Apcef/PI e empregado.

Também contamos com alguns prestadores 
de serviço para áreas estratégicas na organização 
das atividades esportivas e de comunicação.

Valorização do trabalhador
Ao longo desta trajetória, a Apcef/PI chegou 

a ter em seu quadro 52 empregados que se 
dedicavam diariamente a atender os sócios. 

Dificuldades financeiras com a onda 
de terror da era Fernando Henrique Cardoso 
impuseram medidas como a terceirização 
reduzindo o quadro, mas todos os esforços são 
para atender satisfatoriamente os usuários dos 
nossos serviços.

Subsedes

26 27 28 29 30

Sede administrativa

1 2 3 4 5 6 7

Sede social

8

14

20

9

15

21

10

16

22

11

17

23

12

18

24

13

19

25

1-Mônica, 2 – Virginia, 3 – Ana Célia, 4 – Conceição, 5 – Maria José, 6 –Sandra, 7 – Laurenice, 8 – Almiralice, 9 – Socorro Batista, 10 – Valdenira, 11- Antonio Filho, 12 – Francisco Dantas, 
13 –Sabino, 14 – Antonio José, 15 – Helena, 16 – Mauro, 17 – Miguel, 18 – Ana Célia Costa, 19 – Paulo, 20 – Antonio Batalha, 21 – Carlos, 22 – Fco Soares, 23 – Fco Araújo, 

24 – Joaquim, 25 – Edmilson Gomes,  26 – Livramento, 27 – Ricardo Paiva, 28 – José Carlos, 29 – Edmilson, 30- Socorro Soares. 
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Subsedes

 Subsedes equipadas
para atender usuários

As subsedes são espaços atrativos para momentos de lazer 
em contato com a natureza, com segurança para toda a 

família e amigos que buscam o descanso e  descontração.

Luiz Correia
No litoral a Apcef/PI mantém a colônia 

de férias na cidade de Luiz Correia, com 
11 apartamentos construídos em 1992 com 
recursos provenientes do processo judicial 
URP e inauguração em 10 de abril de 1993. 
Equipados com camas, frigobar e espaço para 
redes é a subsede mais procurada por estar 
localizada próxima à praia.

Parnaíba
Em Parnaíba, cidade 

próxima ao litoral, a 
estrutura oferecida é com 
campo de futebol, bar, sala 
de festas e piscinas: adulto 
e infantil. 
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Subsedes

Piripiri
 
Um belo e relaxante 

balneário, em período de 
chuvas, é onde está localizada 
a subsede de Piripiri, estrada 
do Caldeirão. Estruturado 
para dias agradáveis de 
lazer, onde é possível utilizar 
o espaço para churrascos e 
outras comemorações em 
área coberta.

Picos
Na cidade de Picos, estrada 

para Bocaína, município de 
Sussuapara,  as piscinas são o maior 
atrativo para momentos de lazer, 
onde as famílias encontram espaço 
saudável para a diversão. 

Floriano
 
Em Floriano funciona a 

subsede onde os sócios podem 
desfrutar de infraestrutura 
com duas piscinas, campo de 
futebol e muitas áreas verdes. O 
imóvel é atualmente uma bela 
chácara localizada em frente às 
universidades da Uespi e Ufpi e 
Ifet.
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Parcerias com a Fenae

Jogos Fenae favorecem integração

Paulo César Rocha medalha de ouro, 
na categoria damas em 2010

As mais variadas modalidades esportivas, 
medalhas e troféus acompanham os que se dedicam 
ao esporte. Com os jogos Fenae não é diferente! 
Desde o início das competições A Apcef/PI participa 
com delegação em várias modalidades. 

Quando o Piauí em outubro de 1993 sediou 
a fase classificatória dos IV Jogos houve um grande 
incentivo e a delegação do Piauí foi composta por 
35 atletas. 

Em muitos anos as equipes do Piauí tiveram 
bom desempenho com 
a conquista de várias 
medalhas. A cada edição 
dos jogos a Apcef/PI 
empenha-se para estar bem 
representada com os sócios 
atletas que disputam as 
competições.

Os jogos são 
intercalados entre regionais 

I Corrida do Pessoal da Caixa
A atuação da Fenae no Piauí se consolida com eventos esportivos e culturais. A I Corrida 

do Pessoal da Caixa foi realizada em Teresina dia 31 de maio de 2009, com atletas profissionais, 
bancários da Caixa e de outros bancos, além de amantes desse esporte. A atividade que também 
aconteceu em 2010 já está no calendário de corredores profissionais pela seriedade da competição 
e pelos prêmios. 

e nacionais, sendo os quatro últimos: dois regionais 
em Recife e São Luis e dois nacionais: em Brasília, 
2008 e Fortaleza em 2010.

O aposentado 
Raimundo Nonato 
Castro conquistou 
medalha de ouro nos I 
Jogos dos Aposentados 
da Fenacef, na categoria 
damas. Os jogos 
aconteceram de 24 a 28 
de maio de 2010, em 
Curitiba-PR. Ele também 
foi medalha de ouro na 
mesma categoria nos 
jogos Fenae em 2008.

I Jogos dos Aposentados
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Parcerias com a Fenae

Pedalar por simples prazer ou 
como exercício físico é prática que 
favorece a boa saúde. Fica melhor 
aliar essa vantagem a um evento que 
estimula essa atividade e oferece 
prêmios. 

Assim a Fenae em parceria 
com a Apcef/PI realizou em Teresina 
a I Corrida Sobre Rodas em 24 de 
outubro de 2010 com a certeza 
de que é mais uma ação para ser 
executada todos os anos.

I Passeio 
sobre rodas

Corredores no início da competição em outubro de 2010

Vencedores são homenageados com prêmios 
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Parcerias com a Fenae

Crianças usam gorro e participam das brincadeiras 

Festa do saci
O Dia das Crianças ganhou 

mais um significado para realizar 
brincadeiras. O projeto da Fenae, 
desde 2009, de resgatar  a lenda do 
Saci Pererê deu mais alegria e colorido 
às comemorações que a Apcef/PI 
realiza anualmente para a garotada. 
A I Festa do Saci aconteceu em 12 de 
outubro de 2009 juntamente com o XI 
Festival de Sorvete.

A festa do saci é também um 
protesto ao hallowen norte-americano 
e pela valorização da nossa história.  
Para as crianças é mais diversão e 
cultura.

Pela primeira vez em 6 de novembro 
de 2010 a sede social da Apcef/PI sediou as 
atividades do projeto “Eu Faço Cultura”, para 
um público de cinco mil pessoas que assistiram 
aos shows do cantor maranhense Zeca Baleiro, 
do grupo brasiliense Marambaia e dos artistas 
locais Roraima, Sérgio Matos e Deep House, 
Radiola de Ruah, Último Romance na Massa e 
da banda Revolution, que interpreta clássicos 
dos Beatles.

Eu Faço Cultura

Zeca Baleiro (centro) na sede social da Apcef/PI

 Público  de cinco mil pessoas

A outra atividade do projeto 
foi com a oficina de percussão que 
também aconteceu na nossa sede 
social. O projeto foi executado pela 
primeira vez em 2008 com o grupo 
Monobloco e em 2009 com Toni 
Garrido.
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Outro grande projeto é o Música Fenae que 
em 2010 chegou à X edição. O projeto estimula 
a criatividade e a habilidade de artistas que fazem 
parte do mundo Caixa Econômica.

O Piauí dá sua contribuição ao realizar 
a eliminatória local escolhendo os melhores 
talentos para a competição final.

Em 2010, na seletiva estadual do Concurso 
Música Fenae que aconteceu em 19 de setembro, 

Parcerias com a Fenae

Música Fenae

Participantes da eliminatório do Piauí em 2010 - Zé Coelho, Elder Jales e Donald Nogueira

poucos candidatos participaram, sendo o 
vencedor Donald Nogueira, com a composição 
Fadário. 

A segunda colocação ficou com Elder Jales 
com a canção Sentimento Nobre; em terceiro 
lugar  Zé Coelho, com a música Nesse Xote.

Donald representou a Apcefp/PI em 
dezembro, em Goiânia, na etapa nacional do 
festival.

Leonam Carvalho apresentou a música “Métrica do amor” no IX Fenae em Maceió no ano de 2008. 
Havia mais de 10 anos que a Apcef/PI não participava do festival.
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Patrimônio

Com o pensamento de que patrimônio é para 
ser preservado e aumentado, desde 2007 as 
ações da diretoria tem sido no sentido de 

recuperar a saúde financeira da entidade.
Em 2007 quando assumiu a gestão 

Movimento era necessária a adequação de receitas 
e despesas. E assim foi feito!

Novas estratégias foram executadas para 
arrecadar recursos. Rifa de aparelho de tv e moto, 
confecção de guia de compras/agenda, adequação 
das contribuições dos associados e aluguel de 
espaços na sede social para a realização de eventos 
foram ações que contribuíram para equilibrar 
receitas e despesas.

A evolução patrimonial 2006/2009 registrou 
aumento nos ativos de R$ 442.191,34, sendo que 
em dezembro de 2006 era de R$ 823.482,55 e 
em dezembro de 2009 de R$ 1.265.673,89. A 
receita fixa em 2007 era de R$ 35.000,00 e em 
2010 passou para R$ 53.000,00.

Crescemos 
    em números 
           e dignidade

O melhor é que não tem dívidas com 
fornecedores, nem encargos sociais. Somente 
junto à Fenae foi renovado  empréstimo  em 
outubro de 2010 para novos investimentos.

Embora a parte financeira seja essencial é 
necessário destacar que a Apcef/PI tem grande 
patrimônio humano ao ocupar o 1º lugar em taxa 
de filiação das Apcef/PIs. São 80% dos ativos e 73% 
dos aposentados. Conforme dados de novembro 
de 2010 são 785 sócios efetivos incluindo ativos e 
aposentados, os contribuintes chegam a 517 e no 
Apcef/PI-Saúde são 1.105. Esse é o nosso melhor 
patrimônio!

Para quem desejar mais informações 
disponibilizamos dados no www.apcef/pi.org.br e 
para a parte financeira no quadro “Transparência 
conta da Apcef/PI.
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Patrimônio

Bens patrimoniais da Apcef/PI
 
IMÓVEL  

 
LOCALIZAÇÃO 

 
ÁREA 

 
REGISTRO EM CARTÓRIO 

Terreno Avenida Presidente Kennedy, 1951  
São Cristóvão. Teresina-PI 

20 mil m² Cartório Profª  Adalgisa Paiva e Silva – 4º 
Ofício Teresina- PI 

R Nº 9.746 Livro nº 3.0 fls 37/38 em 
04.12.1975  

Terreno Avenida Presidente Kennedy, 1951  
São Cristóvão. Teresina-PI 

12 mil m² Cartório Naila Bucar 2º Ofício Teresina-PI  

Livro nº 2 L R-I-7.748 fls 243 em 14.04.1982 

Terreno Rua Barroso, 632 N. Centro Teresina-PI 15 x 30m² Cartório Bel. Guido Gayoso Castelo Branco 
Barbosa 4º Ofício Teresina-PI 

R- L- 18.964 

FL 33 2-AAO em 03.06.1996 

Terreno Estrada Jerumenha Bairro Meladão 
Floriano -PI   

5.325 m²  Cartório Jardene Rocha Lima 1º Ofício de 
Floriano -PI 

R- 5/1. 197 Livro 2  fl- 149 em 26.11.1996  

Terreno Sussuapara –Pi Nº 326 

Lugar Saquinho estrada de Bocaina/PI 

2 hectares, 
51 áres 74 
centiáres 

Cartório Antônia de Moura Santos Alencar 
Bezerra 2º Ofício de Picos-PI 

R-4 6501, L-  2AA fl 157 em 03.02.1998 

Terreno Rua Benjamin Constant S/N  Parnaíba- PI 

RIP 1153. 0001534-20 SPU 

3.600 m2 Cartório Maria Cristina Mendes Bezerra  Souza 
2º Ofício Parnaíba- PI 

R – 7.974 L -2 CF 

Fl 1 em 09.04.1999 

Terreno Rua Benjamin Constant S/N  Bairro do 
Carmo, Parnaíba- PI 

RIP- 1153. 0000097- 36 SPU 

5.017,88 m² Cartório Maria Cristina Mendes Bezerra Souza 
2º Ofício Parnaíba-PI 

Escritura nº 73 L- 90 fl 230 em 19.01.2001 

Terreno Rua Projetada 20, S/N  

Bairro Conceição Piripiri/PI 

100 x 50 m2 Cartório Jônatas Melo 1º Ofício Piripiri- PI 

Nº 9.073 Livro 2 AN fl 267 em 04.03.2008 

Terreno Rua Piripiri, 255 

Atalaia- Luiz Correia /PI 

11.214 m2 Localização Cartográfica 

Nº 01.02.090.0273.01 

Prefeitura Municipal de Luiz Correia- PI 
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Documentos

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Piauí tem o CGC 06.669.139/001-09, fundada em 
21 de setembro de 1960 e registrada no 4º Cartório de Ofício de Notas de Teresina em 29 de abril de 1979. 

Pela Lei nº 2.550 de 14 de julho de 1997 foi reconhecida como de utilidade pública pelo então prefeito 
Firmino da Silveira Soares Filho.  Também pela Lei nº 4.941 de 15 de julho de 1997 foi reconhecida como de 
utilidade pública pelo Governador do Piauí Francisco de Assis de Moraes Sousa. 

Comprovação  Histórica
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Documentos



O elo que existe
entre o Sindicato dos Bancários do Piauí e a Apcef/PI
demonstra a força e o poder da união
de entidades norteadas por ideais 
que culminam em grandes conquistas
para os trabalhadores .

No cinquentenário da Apcef/PI
reforçamos essa sólida parceria.

Parabéns Apcef/PI!

www.bancariospi.org.br



www.bancariospi.org.br

56 anos em defesa dos trabalhadores

Mandato - Agosto de 2010 a Agosto de 2013



Parabéns APCEF PI! 
Afi nal, são 50 anos 

proporcionando
lazer e bem-estar aos

seus associados.

A Cooperforte está presente nas
comemorações do 50º aniversário da
APCEF Piauí, assim como está
presente na vida dos associados,
participando da realização dos seus
sonhos. Com mais de 100 mil associados,
a maior cooperativa de crédito urbano
do país oferece linhas de crédito e
aplicações que privilegiam a agilidade,
a privacidade e a segurança. Tudo para 
você e sua família viverem tranquilos.

Acesse www.cooperforte.org.br ou ligue 0800 701 3766



Diretoria 
  Executiva

     Gestão 
        Movimento 
          2007/2009

De Assis

João Sales e CiriloBeline

João Luiz e Leonam Glória e Gentil

Evando e Shirley
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